
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Kätilö (AMK), päivätoteutus 

 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan kätilöksi! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 

paikan vastaanotettuasi. 

Ryhmätunnuksesi on PKÄTIS18. 

 

 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 Lemminkäinen. 

Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, 

joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät 

paljon hyödyllistä tietoa! 

Opintosi alkavat keskiviikkona 22.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -

opintojaksolla. Viikolla 34 opintoja on kolmena päivänä: 

 

- keskiviikkona 22.8. klo 10.00-15.00 

- torstaina 23.8. klo 9.00-15.30 

- perjantaina 24.8. klo 8.15-15.00 
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Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä 

perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

 

Muistilista 

 Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn mahdollisimman pian, kun saat tiedon 

opiskelupaikastasi. 

 Opinnot alkavat keskiviikkona 22.8.2017 klo 10.00, Joukahaisenkatu 3. 

 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus. 

 

Polkuopintojen maksut 

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät 

kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä 

(200€ keväällä ja 200€ syksyllä). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään 15.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. 

Jos peruutus tehdään 22.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 

siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta 

ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-

toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 

polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 

lääkärintodistuksen perusteella. 

 

Rokotussuojan selvitys 

Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotuksista ja terveydestä. Tietojen keruu toteutetaan 

sähköisellä lomakkeella. Vastaa mahdollisimman pian, kun saat tiedon opiskelupaikastasi. 

Linkistä http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti 

löytyy otsikko Sähköinen lomake opiskelijoille. Sen alla on Sähköinen lomake. Se vie sähköiseen 

tunnistautumiseen, jonka voit tehdä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon 

puh. 02 266 1570. 

Ensin tehdään sähköisten palveluiden käyttösopimus. Sähköisen sopimuksen ja ohjeet löydät linkistä 

https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-verkossa 

Sopimusta tehtäessä on tärkeää, että muistat antaa luvan sekä tekstiviestillä että web-viestillä annettaviin 

vastauksiin. Sähköisen sopimuksen teon jälkeen täytät lomakkeen Kysymykset sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoille. 

Terveydenhoitaja katsoo vastaukset jo kesän aikana ja tarvittaessa ohjeistaa, miten toimit jatkossa. 

Mikäli kaikki rokotukset ja muut selvitykset ovat jo kunnossa, saat paluuviestissä kirjallisen todistuksen 

sopivuudestasi harjoitteluun. 

Opiskeluterveydenhuolto vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on hyvä tietää aiemmista ammattikorkeakouluopinnoistasi. 

Mikäli sinulla on jo suoritettuna vähintään puolen vuoden terveysalan ammattikorkeakouluopinnot, lähetä 

http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-sahkoisesti
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-lahettaa-verkossa
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14.8.2018 mennessä sähköpostia opinto-ohjaaja Erja Salmiselle erja.salminen@turkuamk.fi 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa, niistä ei tarvita ilmoitusta 

etukäteen. Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opiskelun alussa. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone 

koulupäivien aikana. 

Lue ohje oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa. 

 

 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 

Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. 

Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen opintojen aloitusta. Palvelu vaatii tunnistautumisen 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttäjätunnukset voit hakea opintotoimistosta henkilökohtaisesti 

opiskelun alkaessa, jos tunnusten aktivointi tai tunnistautuminen ei onnistu ID-palvelun kautta. 

 

Opiskelukustannukset 
Opiskelijana maksat itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 

Harjoittelua on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 

Opinnoissa tarvittavan työasun hankinnasta kerrotaan opiskelun alussa. 

 

Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi 

 

mailto:erja.salminen@turkuamk.fi
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://id.turkuamk.fi/
http://www.tys.fi/
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Vertaistuutoreiden tervehdys 

MEGAMAHTAVAT ONNITTELUT OPISKELUPAIKAN JOHDOSTA! 

 

Suuret onnittelut meiltä tuutoreilta - olet valinnut antoisan ja mielenkiintoisen alan! Olemme sinua 

vastassa ensimmäisenä päivänä, kun saavut kouluun ja opastamme sinua koko ensimmäisen vuoden. 

 

Meidän tehtävämme on helpottaa sinun sopeutumista kouluun ja opiskeluun, joten meiltä saa (ja 

kuuluu) kysyä ihan mitä vaan ikinä tuleekin mieleen! 

 

Torstaina 30.8. Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat järjestävät Turku Tour-rastikierroksen. 

Turku Touriin voi jokainen osallistua, olit sitten uusi tai vanha turkulainen! Rastikierroksen aikana 

kierretään joukkueissa Turun keskustaa ja sen lähialueita. Tavoitteena on ryhmäytyminen, muihin 
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SoTe-alan ykkösiin tutustuminen, yhteinen hauskanpito ja samalla kaupunkiin tutustuminen. 

 

Jos haluat jo etukäteen tutustua opiskeluihisi liittyviin asioihin, tutustuthan sivuihin www.tstsry.fi ja 

www.turkuamk.fi 

 

Lisätietoja (Koulutus) 
 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Erja Salminen erja.salminen@turkuamk.fi (14.8.2018 ->) 

Koulutusvastaava Mari Berglund mari.berglund@turkuamk.fi (14.8.2018 ->) 

 

Lisätietoja (Avoin AMK) 
Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli tarvitset 

henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on kysyttävää 

avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. Avoin AMK ei pysty 

vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

http://www.tstsry.fi/
http://www.turkuamk.fi/
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:erja.salminen@turkuamk.fi
mailto:mari.berglund@turkuamk.fi
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi

